
الظظظظاهر ؟ اللسان عروبة أو النسب عروبة هي هل هنا : والعروبةالشيخ
عروبظظة أصظظلها اللسظظان عروبظظة أن الرمر حقيقة اللسان, لكن عروبة أنها

رمن أصلها هي بعربي ليس رمن بها تكلم وإن العربية اللغة أن النسب, إذ
: هظظم نقول والروم فارس رمن الذين القوم أولئك النسب, ولذلك عروبة
ل ل ، الجظظواب ؟ العظظرب رمدح يلحقهم فهل نسبا عربا وليسوا لسانا عرب

الظظذي الوصظظف النسظظب, أرمظظا عظظرب هظظو إنمظظا للعرب المدح يلحقهم, لن
أشظظرف : رمظظن سظظئلنا لظظو المظظدح, ولهظظذا هظظذا يسظظتحق فل باللسان عرب

 ؟ نسبا الناس

: العرب. الطالب

النسب.  عرب ؟ النسب عرب أو اللسان : عربالشيخ

: أولظظه فظظي فصظظل, فقظظال ثظظم أجمظظل تعظظالى اللظظه أن سظظبق فيمظظا وبينظظا
)) إليييك أوحينييا (( وكييذلك:  قظظال  وهنظظا)) إليييك يوحي (( كذلك

أشظظرف هو به والموحى جدا رمهم الرمر لن وجل عز إليه اليحاء وأضاف
والشظظكران, وهظظل كظظالغفران رمصدر قرآنا : أن  قلنا)) (( قرءانا الكلم

أنظظه المعنظظى هظظل أي ؟ المفعظظول اسظظم بمعنى أو الفاعل اسم بمعنى هو
كظظونه : أرمظظا الوجهظظان فيظظه يجظظوز أنظظه ذكرنا ؟ رمقروء أنه المعنى أو قارئ
تجمظظع لنهظظا القريظظة الكلم, ورمنظظه فظظي الكمظظال ت لجميع جارمع فلنه قارئا

صظظالح وصف ويتلى, وكلهما يقرأ فلنه رمفعول بمعنى كونه الناس, وأرما
جميعظظا المعنيين على فيحمل هذا بعضا, وعلى بعضهما ينافي ول للقرآن

يحتمظظل كظظان النبظظوي, إذا الحظظديث وفظظي التفسظظير فظظي القاعظظدة هي كما
أن فظظالواجب رمنافظظاة بينهمظظا وليظظس الرخر على لحدهما رمرجح ل رمعنيين
العظظرب بلغظظة العظظرب, والمظظراد بلغة أي عربيا جميعا, قرآنا عليهما يحمل
الفتوحظظا ت بعظظد انتشظظر ت العظظرب لغظظة لن نسظظبا الصظظل ؟ نسظظبا أو نطقا

فقط.  الجزيرة في كانت هي وإل السلرمية

: قوله ؟ المعلل هو للتعليل, فما  اللم)) القرى أم (( لتنذر:  قال ثم
)) (( وأوحينييا:  بقظظوله رمتعلقظظة فظظاللم هظظذا  وعلظظى)) (( أوحينييا

)) حولهييا ومن القرى (( أم " لتخوف:  المؤلف  قال)) (( لتنذر
هظظي))  القييرى أم (( لتنذر:   قظظوله" الناس وسائر مكة أهل أي

إليها, ول تأوي القرى جميع أن إذ للقرى جارمعة لنها بذلك رمكة, وسميت
فيهظظا, وهظظي الكعبظظة لن القظظرى أم إلى يتجهون كلهم المسلمين أن شك



هظظذا يحجظظوا أن المسظظلمين كل على يجب أنه جهة رمن القرى تجمع أيضا
حييج الناس على : (( وللهتعالى سبيل, لقوله إليه استطاع رمن البيت

سييبيل إليه استطاع (( من سبعيتان قراءتان البيت حح ج أو )) البيت
هنظظا القظظرى, والقظظرى جميظظع تجمظظع لنهظظا ؟ لماذا القرى أم سميت  إذا))

حظظتى تطلظظق القريظظة فظظإن لغظظة عرفا, أرما الصغير البلد القرية لن المدن
قرييية ميين  وكأينوتعالى: (( تبارك الله قال كما الكبيرة المدينة على
: وقظظوله))  أهلكنيياهم أخرجتييك الييتي قريتك من قوة أشد هي

النيياس " سائر حولها بمن : المراد المؤلف  يقول)) حولها (( ومن
عليظظه الله صلى النبي رسالة لن صحيحا رمعناه كان وإن التفسير  وهذا"

اللفظظظ ظظظاهر فسظظتبلغه, ولكظظن تبلغظظه لم ورمن الناس جميع بلغت وسلم
الرمر في يبقى رمنه, وحينئذ القريب فهو الشيء حول رما ذلك, لن رخلف

الناس, ولكن جميع إلى رمبعوث وسلم عليه الله صلى النبي فإن إشكال
الميييين فييي بعييث الييذي هو تعظظالى: (( كقظظوله فهو إشكال ل يقال

: (( وآخرين قظظال ولهظظذا الخلظظق لكظظل رمبعظظوث وهو )) منهم رسول
النظظذار بالنظظذار : المظظراد فنقظظول هظظذا وعلظظى )) به يلحقوا لما منهم

لم إل كان رما وسلم عليه الله صلى النبي رمن المباشر المباشر, والنذار
عهظظد فظظي رمصر ول العراق ول الشام فتحت رما حولها, ولهذا ورمن القرى
فيكظظون فقظظط, وعليظظه الجزيظظرة كظظان وإنمظظا وسظظلم عليه الله صلى النبي

الصظظلة عليظظه حيظظاته فظظي تظظم الظظذي  النظظذار)) (( تنذربقظظوله:  المظظراد
القييرى (( أمحولها, وقوله:  ورمن القرى أم إل يشمل لم فإنه والسلم

؟ الهظظل المظظراد أو نفسها المدينة إنذار بهذا المراد  هل)) حولها ومن
السلم شيخ جعل الذي هو أحد, وهذا على هذا يشكل شك, ول ل الهل
العربية, اللغة رمن غيره في ول القرآن في رمجاز ل : إنه يقول الله رحمه

رمجظازا, ونحظظن يعتظظبر ل فظظإنه الخظظاص رمعنظظاه على دال اللفظ كان إذا لنه
المراد وإنما وأسواقها رمكة بيو ت ينذر الرسول أن المراد ليس هنا نقول

تنصظظب أنظظذر الثظظاني, لن ينظظذر رمفعظظول أيظظن يقال أن أهلها, بقي ينذر أن
الكظظاف )) تلظييى نييارا فأنذرتكم : (( تعظظالى اللظظه قال كما رمفعولين

بما ويقدر رمحذوف الثاني نقول: المفعول ثاني رمفعول ونارا أول رمفعول
أم لتنيذر  (()) الجميع (( ييوم:  بقظظوله نقدره أن هنا يناسب, رممكن

(( وتنييذرقظظوله:   بظظدليل)) الجمييع (( يييوم )) حولها ومن القرى
رمنهظظا حظظذف الولظظى الجملظظة الكريمظظة اليظظة الن  فتجظظد)) الجمع يوم

رمفعولهظا حظظذف الولظظى الجملظة رمفعول, لكن رمنها حذف والثانية رمفعول



القظظرآن, إذا بلغظظة رمظظن الول, وهذا رمفعولها حذف الثانية والجملة الثاني
يوم تقديره  رمحذوف)) القرى أم (( لتنذر:  قوله في الثاني المفعول

فهظظو عليه يدل رما أيدينا بين دام رما لكن آرخر تقديرا نقدره أن الجمع, ولنا
أولى. 

)) " (( وتنييذر قظظال: )) الجمييع يييوم (( وتنييذر:  تعظظالى اللظظه قظظال
 المفعظظول)) الجمييع (( يوم المحظظذوف الول المفعظظول  هذا" الناس
تجمظظع القيارمظظة يوم وذلك الناس فيه يجمع الذي اليوم أي: تنذرهم الثاني

يسظظمى أنظظه الجمظظع, كمظظا يظظوم القيارمة يوم أسماء رمن الخلئق, وهذا فيه
الجمع (( يوم:  وهذا, وقوله هذا المعنى على يشتمل لنه القيارمة يوم
يييوم : (( ذلييك تعظظالى اللظظه  لقظظول" الخلئق فيه " تجمع يقول: ))

" )) فيييه ريييب ل((  )) مشييهود يييوم وذلييك النيياس له مجموع
)) ريب (( ل:  قظظوله آرخظظره  إلظظى... )) (( فيه " )) شك ريب (( ل

تفسير " إن:  اللظظه رحمظظه السظظلم شظظيخ قظظال لكظظن الشك هو الريب
الريييب مطابقييا, لن وليييس مقييارب تفسييير بالشييك الريييب
 نعظظم" وقلييق ريب فيه ليس والمعنى النفس في بقلق يوحي

فيكظظون النهظظي بظظالنفي المظظراد نافيظظة, فهظظل  لفيه)) ريب (( ل:  قوله
بظظه المظظراد الحقيقي, نقول رمعناه بالنفي المراد فيه, أو ترتابوا ل المعنى
انتفظظاء اليظظوم هظظذا صفة صار ت النفي رمعناه كان إذا الحقيقي, لنه رمعناه

لظو واقظع, لكظظن أرمظظر فظظي ارتظاب فقظظد فيه ارتاب فمن هذا الريب, وعلى
ن هظذه ظاهره عن الكلم أرخرجنا لكنا النهي بمعنى النفي جعلنا جهظة, رم
النفظظي يمتثلظظونه, لكظظن ل وقد الناس يمتثله قد النهي أن أرخرى جهة ورمن

النفي.  اللفظ ظاهر اللفظ, لن لظاهر لمطابقته أول أوضح هنا

رمظظن فيه, فيكظظون الريب بانتفاء رموصوف اليوم هذا أن يعطي وثانيا: لنه
(( فييي )) منهييم فريييق فيييه ريب " (( ل للواقظظع؛ رمخالفظظا ارتظظاب
الثاني وفريق رمبتدأ  فريق" النار )) في السعير في وفريق الجنة

هظظو إشظظكال, رمظظا هظظذا فظظي فسظظيقول بالنحو عارفا رمنكم كان رمبتدأ, ورمن
 ؟ الشكال

بالنكرة.  : البتداءالطالب

فظظإذا عليه رمحكوم المبتدأ لن ؟ جائز, لماذا غير بالنكرة : والبتداءالشيخ
أن لبظظد عليظظه بالقيظظام, والمحكظظوم زيد على حكمت فقد قائم : زيد قلت



النحظظويين عليظظه, فكلم الحكم في فائدة أي نكرة كان رمعروفا, إذا يكون
عليظظه, رمحكظظوم المبتظظدأ تعليلظظه, لن هظظذا بظظالنكرة البتداء يجوز ل أنه في

بظظالنكرة, يقظظول ابتظظدأ رمعلورما, فهنا رمعرفة يكون أن لبد عليه والمحكوم
التقسظظيم, هظظو اليظظة هظظذه فظظي بظظالنكرة للبتظظداء المسظظوغ : إن النحويون
فظظي ونظظوع الجنة في الناس رمن نوع أي الجنة في رمفيد, فريق والتقسيم

:  الشاعر قول بالنكرة, ورمنه البتداء يبيح السعير, فالتقسيم

نسر ويوم نساء ويوم    لنا ويوم علينا فيوم

هنظظا بظظالنكرة للبتظظداء المسوغ فيكون التقسيم فيه لكنه نكرة رمبتدأ فهذا
 أيهظظم)) السعير في وفريق لجنة ا في (( فريق التقسيم, نعم هو

تعظظالى اللظظه أن الصظظحيح الحظظديث في جاء كما أكثر السعير فريق ؟ أكثر
وسييعديك : لبيييك فيقييول ، آدم يييا : ( يقظظول ينظظادي القيارمظظة يظظوم

أي ي النييار إلييى بعثييا أو النييار بعييث ذريتك من : أخرج فيقول
كييل قييال: ميين النييار بعييث وما رب قال: يا ي النار إلى مبعوثا

رمظظن ) والبظظاقي الجنيية فييي واحد وتسعون وتسعة تسعمائة ألف
بكظظثير, الجنظظة أهظظل رمظظن أكظظثر النظظار أهظظل ؟ أكثر أيهم النار, إذا في اللف
اللظظه رسظظول لهذا, وقالوا: يظظا الصحابة النار, ففزع رمن وإياكم الله أجارنا

فييي كانتا ما أمتين في إنكم أبشروا لهم: ( قال ؟ الواحد ذلك أينا
علظظى دل كمظظا آدم بنظظي رمظظن  وهم) ومأجوج يأجوج كثرتاه إل شيء

عنهظظم اللظظه رضظظي الصظظحابة ففرح رمنهم وألف واحد القرآن, فمنكم ذلك
ارختلفظا الفريقيظن ارختلف رمظع وفريظق : فريظق قال الله أن بذلك, المهم
القليظظل علظظى يطلظظق اللغظظة فظظي الفريظظق أن علظظى ذلك فدل عظيما, نعم

؟ الجنة هي  رما)) السعير في وفريق الجنة في (( فريقوالكثير, 
فيها دار والمتقين, وهي للمؤرمنين تعالى الله أعدها التي الدار هي الجنة

النعيم بشر, وأصناف قلب على رخطر ول سمعت أذن ول رأ ت عين ل رما
 أرمظظا,والسنة القرآن في رموجودة رمنهم وإياكم الله جعلني الجنة هذه في

أنظظواع رمظظن الجسظظاد, وفيهظظا بهظظا تسظظعر النظظار فهظظي بظظالله والعياذ السعير
اللظظه لهظظم, قظظال يحصظظل ول يموتظظوا أن أهلهظظا  يتمنظظى رما والنكال العذاب
ميياكثون إنكييم قييال ربك علينا ليقض مالك يا ونادوا : (( تعالى
(( وفريييق )) كييارهون للحق أكثركم ولكن بالحق جئناكم لقد
 . )) السعير في

هو واحد دين على أي )) واحدة أمة لجعلهم الله شاء " (( ولو



أرمظظة لجعلهظظم واحظظدة أرمظظة النظظاس يجعظظل أن الله شاء لو  نعم" السلم
الرمظظر هظظذا, لن أو هظظذا شاء لو الهدى, يعني على أو الضلل على واحدة

فرقظظة  يعنظظي)) واحييدة أميية (( لجعلهموجظظل, وقظظوله:  عز بيده كله
الية لن فيه ينازع  قد" السلم " وهوواحد, وقوله:  دين على واحدة
: (( قوله لن السلم غير أو السلم أنه على يدل رما فيها وليس رمطلقة
ولييي من لهم ما والظالمون رحمته في يشاء من يدخل ولكن

لظظو جميعظظا المعنييظظن تحتمل الية إن : فنقول الرمرين ذكر )) نصير ول
عز الكفر, ولكنه على أو السلم على يعني واحدة أرمة لجعلهم الله شاء
كييافر فمنكييم خلقكييم الييذي هو رمتفرقين: (( جعلهم لحكمته وجل

)) رحمتييه فييي يشاء من يدخل (( ولكن : قال )) مؤمن ومنكم
أن يجظظب عارمة, ولكن رموصول اسم  رمن)) يشاء من (( يدخل:  قوله
فظظي يظظدرخله الذي رخيرا, فهو فيه الله علم بمن رمقيد العموم هذا أن نعلم

كمظظا لحكمظظة يكون أن فلبد رمشيئته إلى الله أضافه فعل كل رحمته, لن
إل تشيياءون ومييا يستقيم أن منكم شاء لمن : (( تعالى الله قال
إل تشيياءون وما: ((  تعظظالى وقظظال )) العالمين رب الله يشاء أن
(( يييدخلإذا:  طيظظب )) حكيمييا عليمييا كان الله إن الله يشاء أن
فظظي إدرخظظاله ليكظظون رخيظظرا فيه الله علم  رممن)) رحمته في يشاء من

هنظظا  المظظراد)) رحمتييه (( في:  وقظظوله الحكمظظة وفظظق علظظى الرحمظظة
الثانيظظة, لن ؟ رخلقظظه هي التي الرحمة المراد أو وصفه هي التي بالرحمة
التي الرحمة في يدرخلون الناس, وإنما يدرخلها ل وصفه هي التي الرحمة

الحظظديث فظظي وتعظظالى تبظظارك قظظوله لهظظذا الجنظظة, ويظظدل رخلقه, وهظظي هي
: لهظظا فقظظال ) أشيياء ميين بييك أرحم رحمتي  أنت: ( للجنة القدسي

رحمتي,  أنت

رمعطوفظظة وليست  الظالمون: رمبتدأ" )) الكافرون " (( والظالمون
المؤلظف الكظافرون, فسظر واللفظ, والظظالمون المعنى لفساد رمن على
بظظالظلم الكافرين وصف وتعالى تبارك الله بالكافرين, لن الظالمون هنا

: (( وتعظظالى تبارك الله وقال )) الظالمون هم والكافرون فقال: ((
الله صلى النبي فسرها )) بظلم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا الذين

إن الصييالح الرجل قول تسمعوا ألم : ( وقال بالشرك وسلم عليه
) عظيم لظلم الشرك

 رمظظا)) نصييير ول ولي من لهم (( ما  الكافرون)) والظالمون ((



الزائظظد الجظظر حظظرف عليه درخل رمؤرخر رمبتدأ رمقدم, وولي رخبر نافية, ولهم
" العييذاب عنهم )) يدفع نصير ول ولي من لهم " (( ما للتوكيد

رمن لهم عنهم, فليس يدفع نصير عنهم, ول ويتحمل يتولهم ولي رمن أي
وقعت.  إذا عنهم يدفع رمن ول المصيبة حال في يسليهم

: (( لقظظوله اللظظه كلم القظظرآن أن رمنهظظا فوائظظد الكريمظظة اليظظة هظظذه فظظي
القظظرآن هظظذا أن اللظظه كلم كظظونه وجظظه )) قرءانا إليك أوحينا وكذلك

نفسظظه إلظظى الله أضافه وقد كلرما كان كلم, وإذا ؟ رمخلوق شيء أو كلم
: الظظوجه ل, لظظوجهين ؟ رمخلظظوق هظظو وجظظل, وهظظل عظظز الله كلم أنه علمنا
تابعظظة الصظظفة رمخلوقظظة, لن غيظظر اللظظه أوصظظاف وجميع وصفه : أنه الول

. رمخلوقة غير وصفاته الله هو للذا ت, فالخالق

رمخلظظوق قلنظظا: إنظظه إذا والنهي, لننظظا الرمر لبطل رمخلوق قلنا: إنه ثانيا: لو
والنجظظوم والقمظظر الشمس تخلق كما رمعين شيء على رمخلوقا شيئا صار

)) الصييلة (( أقيمييوارمثل:  رمعين, فيكون شكل على والنهار والجبال
لو رمثل الرسم, الن هذا على رسما, رخلق رخلق لنه ؟ أرمرا, لماذا ليست

ليسظظت هظظذه أن تقول  وأنت)) الصلة (( أقيمواالقرآن:  في رسمت
الرخبظظار, الرخبظظار فظظي يقظظال الرمظظر, وكظظذلك تفظظد لم رمخلوقة ولكنها كلرما
صظظار ت رمخلظظوق القظظرآن أن قلظظت إذا رمظظا رخظظبر فظظي كلها طولية آية تأتيك
" إن:  اللظظه رحمه القيم ابن قال كلم, ولذلك هي فقط, رما نقش رمجرد

فيييه يكييون ل لنييه للشريعة مبطل مخلوق القرآن بأن القول
الصييلة (( أقيمييواهذا,  على رخلقت أشكال هي  إنما" نهي ول أمر
يختلظظف وشظظي أنهظظا  وجدتم)) الصلة (( أقيمواشاهدتم:   إذا)) أنتم
هظظذه : إن قلنظظا فظظإذا شكل لها والصلة شكل لها بعض, أقيموا عن بعضه
اليظظة إذا نهيظظا, طيظظب ول أرمرا يكن لم الشكل هذا على الله رخلقها أشياء
. نفسه إلى أضافه تعالى الله لن الله كلم القرآن أن تفيد

للرمم وهو عربي القرآن لن العرب : فخر الكريمة اليا ت هذه فوائد رمن
كلها. 

الظتي باللغظة القظظرآن إنظظزال فظظي وتعظالى تبظارك الله حكمة فوائدها ورمن
رسييول ميين أرسلنا (( وما : تعالى كقوله وهذا إليه أنزل رمن يفهمها

.)) لهم ليبين قومه بلسان إل

ذلظظك العربيظظة, وجظظه اللغة رمعرفة على : التأكيد الكريمة الية فوائد ورمن



ل فظظإنه بظظه بالعمظظل ورملزرميظظن به رمخاطبين وكنا عربيا القرآن كان إذا أنه
. العربية اللغة بتعلم إل ذلك إلى الوصول يمكن

يكونظظوا أن ينبغظظي جميعظظا النظظاس أن إلظظى : الشظظارة اليظظة فوائظظد ورمظظن
دينهظظم يكظظون أن يجظظب جميعظظا كلهظظم الناس العربية, لن باللغة يتحدثون

أن ذلظظك رمظظن يلظظزم فظظإنه السلم دينهم يكون أن يجب كان السلم, فإذا
أوج فظي كظظان لمظا السظلم أن نرى السلم, ولذلك لغة يتعلموا أن يجب
العربيظظة, ورمظظن اللغظظة اللظظه, وتعلمظظوا ديظظن فظظي النظظاس درخل وقوته عزته

العربيظظة, القظظارموس فظظي وأئمظظة الدين في أئمة كانوا رمن والروم الفرس
؟ رمظظؤلفه الن, رمظظن وقبظظل الن اللغظظة فظظي النظظاس رمرجظظع المحيظظط

فارسظظي, هظظذا ول هظظذا ل ؟ هاشظظم بنظظي رمن أو قريش الفيروزأبادي, رمن
إرمظام المحظدثين, يعنظي إرمظام العربية, البخظاري اللغة رمرجع هو ذلك ورمع
غيظظر ؟ عربظظي غيظظر أو وسظظلم, عربظظي عليظظه الله صلى الرسول سنة نقلة

الظظذين للمسظظلمين الغلبظظة كظظانت السظظلرمية الفتوحظظا ت فظظي عربظظي, لنظظه
يمكظظن ل أنظظه ضظظرورة العربيظظة النظظاس العربيظظة, فتعلظظم باللغظظة يتكلمظظون
علظظى ؟ اليظظوم النظظاس حال العربية, رما باللغة إل الدين فهم إلى الوصول

رمظظع السلم عربية, لن الغير اللغة يتعلم أن يحاول العربي العكس, الن
لظم إن الرمظم أذل رمظن وذلوا, وكانوا رخذلوا أهله بمعاصي الشديد السف

رمظظن المسظظلمين عنظظد أبالي, لن ول الرمم : أذل أقول الرمم, أنا أذل أقل
إذا رما والواسعة الفسيحة والرماكن العظيمة والمعادن العظيمة الثروا ت
الظظثروا ت هظظذه رمثل عنده يكون الرمم, رمن أذل أنهم وجدنا بحالهم قسناه

ونهظظارا, ولظظو ليل بعقظظولهم تلعب اليهود رمن التخلف, حفنة هذا يتخلف ثم
الظظذين هم لكانوا عزة لهم كان بهم, ولو يلعبون النصارى رمن : أرمم قلت

ذلظظوا لما لله, لكن كله الدين يكون حتى ويقاتلونهم الناس في يتحكمون
تجظظدها قرانظظا في رمدننا في العرب بلد في المتاجر تجد  الن,لغتهم ذلت

سوق في كأنك المتاجر تجد العربية, أحيان غير باللغة باللفتا ت رمملوءة
.طيب الذي رمن هذا الله, كل يشاء أن إل لندن

: قظظوله رمظظن تؤرخظظذ اللظظه حكمظظة إثبظظا ت الكريمظظة اليظظا ت هظظذه فوائظظد رمظظن
القظرآن فظي التعليظل لم وجد ت وكلما للتعليل هنا اللم  لن)) (( لتنذر

اللظظه يفعله رما جميع أن نعلم وجل, وحينئذ عز الله حكمة إثبا ت فيها فإن
. لحكمة فهو يشرعه أو وجل عز

إذا الرسظظالة رموضظظوعي أحظظد علظظى الكريمظظة: القتصظظار اليظظة فوائد ورمن



حولها ومن القرى أم (( لتنذرقال:  أنه ذلك, وجهه الحكمة اقتضت
يظظذكر كظظثيرة رمواضع في وتعالى تبارك الله أن البشارة, رمع يذكر  ولم))

 لن)) لييد قوميا بيه وتنذر المتقين به (( لتبشر: والبشارة النذار
ذكظظر فناسظظب رمعتظظدون عتظظاة تعلمظظون كمظظا قريش, وقريظظش رمع السياق
تحظظاول أنظظت رمعتديا, فهظظل شخصا رأيت إذا لنه البشارة ذكر دون النذار

بلغظظة رمظظن أول, وهظظذا بالنظظذار ؟ أول بالنظظذار أو أول بالبشظظارة استقارمته
. رموضعه في شيء كل يجعل أن القرآن

رملظظزم وسظظلم عليظظه الله صلى النبي : أن الكريمة اليا ت هذه فوائد ورمن
سظظواها  ورما)) القرى أم (( لتنذر:  لقوله أوليا إلزارما القرى أم بإنذار
. ثانويا إنذارا

وسظظلم عليظظه اللظظه صلى النبي أن إلى : الشارة الكريمة الية فوائد ورمن
:لقظظوله حظوله رمظن ينظظذر وإنمظظا رمباشظظرة إليهظظم أرسظظل رمظن إلى يصل لن

هظظذه قليظظل قبظظل لكظظم ذكر ت وأنا )) حولها ومن القرى أم (( لتنذر
التفسير,  كتاب في ذكرناها الفائدة

به ينتذر أن يمكن ل العربية باللغة القرآن أن وهي أرخرى فائدة فيه أيضا
والروم فارس عرب, وأرما هم  الذين)) حولها ومن القرى (( أمإل: 

اللغظظة يعرفظظوا أن بعد إل بالقرآن ينتفعون ل فهؤلء أشبههم ورما والقباط
أن الحكم رمن أيضا أعلم والله هذا القرآن, ولعل رمعاني ويعرفوا العربية

)) . حولها (( ومن:  قال الله

: لقظظوله القيارمظظة يظظوم رمن الناس : تخويف الكريمة الية هذه فوائد ورمن
)) . الجمع يوم (( وتنذر

)) فيه ريب (( ل:  لقوله رمحالة ل واقع القيارمة يوم : أن فوائدها ورمن
.

إلظظى ينقسظظمون اليظظوم ذلظظك فظظي النظظاس : أن الكريمظظة اليظظة فوائد ورمن
إلظظى يتجهظظون الجنظظة السعير, أهل في وفريق الجنة في : فريق قسمين
يصظظعدون فل النظظار أهظظل الجنظظة, وأرمظظا إلظظى العلظظى إلظظى ليصلوا الصراط
وردا, جهنظظم إلظظى يساقون إنهم ينجوا, بل أن رمنهم يرجى ل لنه الصراط

سظظراب كأنهظظا النظظار لهظظم العطظظش, وتمثظظل رمظن يكظظون رمظظا أشظظد على أي
بظظالعكس الرمظظر وجظظدوا جاءوهظظا إليهظظا, فظظإذا فيسظظرعون رمظظاءا يظنونهظظا



النييار (( هذه:  لهم ويقال دعا جهنم نار إلى يدعون فيتوقفون, ولكنهم
)) . تصبروا ل أو فاصبروا * اصلوها تكذبون بها كنتم التي

: (( لقظظوله وجظظل عظظز اللظظه رمشظظيئة : إثبا ت الكريمة الية هذه فوائد ورمن
. )) واحدة أمة لجعلهم الله شاء ولو

سظظبحانه اللظظه : أن يقولظظون الذين وهم القدرية على : الرد فوائدها ورمن
فيظظه للظظه رمظظا رمسظظتقل يقولظظون: العبظظد العبظظد فعل في له علقة ل وتعالى

رمنهظظا, وقظظع رمظظا إل العبظظد أحظظوال فظظي اللظظه علظظم ينكظظرون إرادة, وغلتهظظم
بظظه, علظظم العبظظد صنعه إذا العبد, لكن يصنع رماذا يعلم ل الله : أن يقولون
ينكظظرون اللظظه, رمقتصظظدوهم علظظم أنكروا لنهم كفرهم في شك ل وهؤلء

ل اللظظه : إن يقولظظون رأيهظظم عليظظه اسظظتقر الظظذي والخلظظق, هظظذا المشظظيئة
يقظول حظظر العبظظد العبظظد ، لفعظظل رخالقظظا العبظظد, وليظظس فعظظل في له رمشيئة

رمشيئة, عرفتظظم؟ فيه لله رما استقال ويستيقظ ينام ويترك يفعل ويصمت
للحادث يجعلون العقيدة بهذه لنهم المحمدية الرمة رمجوس سموا ولهذا

اللظظه, رخلقهظظا اللظظه العبظظاد, وحظظوادث ؟ رخلقهظظا رمظظن العباد رخالقين, حوادث
عليهم, وجه رد الكريمة الية السلرمية, في الرمة رمجوس يسمون ولهذا
تعظظالى قظظال كمظظا  وهذا)) واحدة أمة لجعلهم الله شاء (( ولوالرد: 

ول واحييدة أميية النيياس لجعييل اللييه شيياء ولو هود: (( سورة في
))  خلقهم ولذلك ربك رحم من إل مختلفين يزالون

(( لييو:  قظظال اللظظه لن للجبريظظة حجة القدرية, وفيه على الرد فيه طيب
ورمظا اللظه بمشظيئة انقسظموا هظم  إذا)) واحدة أمة لجعلهم الله شاء
ارختيظظار ل النسظظان أن على دليل يكن, فهذا لم يشأ لم ورما كان الله شاء

فظظي رمظظن بظظه احتظظ ج رمما : هذا فيقال ؟ الله, أعرفتم بمشيئة فعله له, بل
ويظظدعون المتشظظابه يتبعظظون زيظظغ قلظظوبهم فظظي الظظذين زيظظغ, لن قلظظوبهم

أن علظظى دليل : هذا ويقول الية هذه رمثل في المتشابه المحكم, يتعبون
سبحان الله, نقول رمشيئة يغير أن لحد يمكن ول الله بمشيئة العبد فعل
عمش, رمظظا عليها الباقية أعور, والعين بعين الدلة إلى نظرتم : أنتم الله
فظظي صظظريحة آيظا ت أكظظثر, هنظظاك أو وربظظع أعظظور بعيظظن جيدة, فنظروا هي

يقظظول الله أليس النسان بمشيئة نفسه, وأنه النسان إلى العمل إضافة
تبظظارك اللظظه أليظظس  )) ؟ فليكفر شاء ومن فليؤمن شاء  (( من:

هظظذا في واليا ت ؟ )) يستقيم أن منكم شاء لمن: ((  يقول وتعالى
لظظه, أنظظت رمكظظره ول الفعظظل يفعل أنه بنفسه يحس النسان كثيرة, أليس



يكرهظظك, أحظظد بدون المسجد يكرهك, تدرخل أحد بدون المسجد إلى تأتي
رمعنظظى رما رملموس, إذا شيء يكرهك, وهذا أحد بدون المسجد رمن تخرج
فعلنظا رمهمظا أننظا اللظه بمشظيئة فعلنا رمعنى الله, نقول بمشيئة فعلنا كون
نعلظظم ل لكننظظا لمشظظيئتنا سظظابقة لظظه شظظاءه, ورمشظظيئته قد فالله شيء رمن

؟ واضظظح شاءه, هذا قد الله أن فنعرف الشيء وقوع بعد إل الله بمشيئة
؟ كظظذلك يدي, أليس أحرك أن وأشاء رمعكم أتكلم أن أشاء الن أنا يعني
بوقظظوعه, ؟ عرفظظت يظظدي, نعظظم, بمظظاذا أحرك وأن أتكلم أن الله شاء هل

يشظظاؤه, رمظظال اللظظه رملظظك في يكون أن يمكن ل أنه اليقين علم أعلم لني
يمكظظن ل الله, فإذا رملك في كلها والرض الله, والسماوا ت رملك في وأنا
وقظظوع بعظظد إل الله رمشيئة أعلم ل أنا يشاء, لكن ل رما رملكه في يكون أن

يعلظظم  ل" مكتييوم سر القدر " إن:  العلماء بعض قال الشيء, ولهذا
. وقوعه, طيب بعد إل به يعلمون ل العباد العباد, لن به

رمظظن يشظظاء رمن على يمن تعالى الله : أن الكريمة اليا ت هذه فوائد ورمن
فييي يشيياء ميين يييدخل ولكن: ((  لقظظوله رحمته في فيدرخلهم عباده

. )) رحمته

: قظظوله ؟ يكظظدر, وجهظظه رما الجنة في ليس : أنه الكريمة الية فوائد ورمن
رمظظن والنجظظاة المطلظظوب حصظظول تسظظتلزم  والرحمظظة)) رحمته (( في

فل يصييحوا أن لهييم ( إن:  الجنظظة أهظظل ينظظادى المرهظظوب, ولهظظذا
 وأيضظظا) يموتييوا فل يحيوا وأن يهرموا فل يشبوا وأن يسقموا

الجنة, وليظظس لهل كارمل النعيم يحزنوا, جميع فل يسروا : وأن نقول أن
ينظظارمون, ل إنهم رمو ت, بل رمن رخوف ول رمرض رمن رخوف ول تنغيص فيها
الفظظرح رمظظن ينظظارمون والله, ل ل ؟ واللم القلق رمن ينارمون النوم, ل حتى

والسرور, وعدم الفرح في رمستغرقة كلها أوقاتهم تكون والسرور, حتى
التعظظب لنقظظض إليظظه نحتاج إنما النوم حياتهم, لن كمال على دليل نورمهم

النسان تعب كلما ولهذا ؟ كذلك اللحقة, أليس القوة واستجداد السابق
فظظي النظظوم إلى رمحتاجون نحن نشيطا, إذا قام نام النوم, وإذا إلى احتاج
فظظي هظظم دائمظظا نقظظص فيظظه رما الرخرة في حياتنا, لكن لنقص الدنيا الحياة

فييي يشيياء من (( يدخل:  قظظال رمنهظظم, ولظظذلك اجعلنظظا سرور, اللهم
. رخير كلها يكدر, وإنما ول يحزن شيء فيها رما  الرحمة)) رحمته

الظلمظة, أظلظم هظم ظلمظة, بظل الكفظار : أن الكريمظة اليظظة فوائظظد ورمن
هظم الظظظالمين رخلقظك, فظأظلم وهو ندا لله تجعل أن الكفر الذنب أعظم



رمظظن نرجظظوا بهظظذا, فهظظل نؤرمن أن علينا ويجب بهذا نؤرمن كنا الكفار, وإذا
للسظظلم رخيظظرا رمنهظظم نرجظظوا والله, ل ل ؟ الظلمة أظلم وهم رخيرا الكفار

الكافرين بغض قلبك في تغرس أن يجب الظلمة, ولهذا أظلم لنهم أبدا
وكظظل كظظافر كظظل تبغظظض كارمنظظة رمسظظتقرة غريزة تجعلها أن والكفر, يجب

القسظظط ؟ إيمظظان ورخصظظال كفر رخصال النسان في كان وإذا كفر, طيب
الكفظظر, رمن رمعه رما على وأبغضه إيمان رمن رمعه رما على أحبه أن والعدل

اللظظه صظظلى النظظبي كفر, قال ورخصلة إيمان رخصلة فيه يكون قد والنسان
فييي كفيير: الطعيين بهييم همييا النيياس في  اثنتان: ( وسلم عليه

رمظظن النسظظان يخرجظظان ل وهظظذان ) الميييت علييى والنياحيية النسب
أظلظظم كظظان ورمظظن الظظظالمين أظلظظم الكفار لهذا انتبهوا إذا اليمان, طيب

عظظدل إن أنظه عدل, واعلظظم ول رخير رمنه يرجى أن يمكن ل فإنه الظالمين
نعلم اليهود رمرا ت, الن الظلم رمرة العدل بدل ليأرخذ الفرصة فلستغلل

يبظظذلون, ولكظظن نجظظدهم ذلظظك المظظال, ورمظظع علظظى حرصا الناس أشد أنهم
أكثر لينالوا إل شيئا يبذلون أنهم أبدا تفكر دينارا, ل ليأرخذوا قرشا يبذلون

)) حييياة على الناس أحرص ولتجدنهم رمعلوم: (( شيء رمنه, وهذا
. طيب

يجظظدون ول ناصرا يجدون ل الظالمين : أن الكريمة الية هذه فوائد ورمن
عليهظظم فيهظظون يواسظظيهم ولظظي ول يرفعظظه أو العظظذاب يدفع ناصرا وليا, ل

لنهظظم شظظديدة حسرة في أنهم على يدل هذا, وهذا لهم المصائب, ليس
إذ اليييوم ينفعكييم  (( وليين: تعظظالى اللظظه قظظال وقظظد نفعظظا يرجظظون ل

))   مشتركون العذاب في أنكم ظلمتم

...: السائل

علظظى اليظظة : نحمل قلنا للسياق, ونحن وأوفق أبلغ النفي : ل, لنالشيخ
تقظظل: ول لظظم إذا القيد, لنظظك هذا لحظ رمرجح  ل, ول... ؟ رمتى المعنيين

تفهظظم  ل, لزم... يحتمظظل قلنظظاه : رمظظا وقظظالوا التعطيل أهل رمرجح, جاءك
. الواقع باعتبار نفى الله لكن نعم  أي... هذا

بعظظض فظظي رمتضظظلعون علمظظاء يوجظظد رمثل البلد هظظذه غيظظر : فظظيالطظظالب
يقظظرر قظظد الدرس أثناء أشعري, ففي أو رمعتزليا يكون رمثل ولكن العلوم

أن المسظظألة هظظذه فظظي الحظظق يعلظظم كان إذا العلم طالب المذهب, فهل
يرجع أن يصعب قد السن في كبيرا يكون أنه فيها, رخاصة شيخه يناقش



؟ رأيه عن

تجنبهظظم, هظظؤلء البدعظظة إلظظى يظظدعون الظظذين أن أول شظظك ل : هظظوالشيخ
فيهظظم, رخيظظر ل والبلغة النحو في علماء كانوا لو الله, حتى على والرزق

فل ويتسظظترون بظظدعتهم إلظظى يظظدعون ل الظظذين يدعون, أرمظظا الذين هؤلء
الجظظادة علظظى رخرجظظوا رأيتهظظم إذا ينفظظع, لكظظن فيما إليهم تجلس أن بأس

قظظد النسظظان الطلب, لن أرمظظام تنبههظظم ل تنبههم, لكن أن عليك فيجب
رمظظن علظظم فظظي رمظظبرز أنظظه نفسظظه رأى إذا بظظالثم, رخصوصظظا العظظزة تأرخذه

سظظينتفخ أنظظه ثظظق هظظذا النظظاس أرمام عليه ويرد علم طالب العلوم, يجيء
كتابظظا لظظه تكتظظب أن الممكظظن رمظظن يرجع, لكن ول الجبل رمن أكبر ويكون

فل داعيظظة كظظان رمباشظظرة, إن تناقشظظه أن تسظظتطع لظظم إذا الحظظق له تبين
أنظظت أنظظك النظظاس رأى إذا رمنه, ثظظم يخشى هذا لن رمنه وحذر أبدا تقربه
اللظظه نسظأل ؟ الحظظق, عرفظظت علظظى أنه توهم إليه ترجعون وفلن وفلن
يحظظب لمظظا وإيظظاكم يوفقنظظا رحمتظظه, وأن فظظي وإيظظاكم يشظظملنا أن تعظظالى

ويرضى. 


